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PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Krisis global yang terjadi di dunia dewasa ini, ternyata berimplikasi cukup 

luas.  Dampak krisis tidak hanya terbatas pada krisis keuangan  sebagaimana 

krisis ini bermula khususnya di Amerika Serikat, namun sudah merembet pada 

sektor riil baik berupa kelesuan berusaha maupun pemutusan hubungan kerja. 

Menurut Indef (2008), kegagalan negara dalam mencegah krisis keuangan ke 

sektor riil umumnya bersumber dari dua sebab. Pertama, kebijakan melindungi 

perbankan dengan banyak instrumen moneter (seperti penurunan giro wajib 

minimum/GWM dan peningkatan jaminan deposito) ternyata tidak efektif. Kedua, 

krisis keuangan saat ini telah memasuki fase yang kedua, yaitu krisis nilai tukar 

(kurs). Tentu saja krisis ini berdampak kepada sektor riil karena sebagian produksi 

harus mendatangkan bahan baku dari luar negeri (impor).     

 Lebih jauh dampak krisis global terhadap perekonomian Indonesia 

semakin menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia harus lebih 

mendapat perhatian yang serius baik dari pemerintah, dunia usaha, maupun 

organisasi kemasyarakatan (Non Goverment Organization).  Menurut laporan 

tahunan UNDP pada akhir tahun 2007 masih terdapat jumlah penduduk miskin 

sebesar 16,6%. Sedangkan bila diukur dari pendapatan minimal US $2 per hari, 

masih terdapat 110 juta atau 49% penduduk Inonesia yang berada di bawah garis 

kemiskinan. 

Bila ditinjau dari aspek di luar kemiskinan seperti yang terdapat dalam 

program pencapaian Millenium Development Goals (MDG) masih terdapat 30% 
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penduduk perkotaan dan 50% penduduk pedesaan tidak punya akses air bersih, 

angka kematian ibu melahirkan masih 307 per 100.000 kelahiran, hanya 81% dari 

95% siswa sekolah dasar yang melanjutkan ke sekolah menengah pertama. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BOS) pada Pebruari 2008 tingkat pengangguran 

terbuka  mencapai 8,46% atau 9,43 juta orang. 

 Berdasarkan data-data  di atas, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, 

tingkat kesehatan yang masih rendah, serta tingkat kemandirian dan daya tahan 

ekonomi rendah telah menjadi isu kemanusiaan yang serius yang harus 

mendapatkan perhatian lebih baik lagi baik dari pemerintah, masyarakat, dunia 

usaha dengan tanggungjawab sosialnya, bahkan lembaga-lembaga internasional 

termasuk badan-badan bantuan baik regional maupun internasional. Betapapun 

saat ini baik pemerintah maupun lembaga-lembaga Internasional telah berupaya 

keras untuk mengatasi khsusnya masalah kemiskinan. Menurut laporan tahun 

2007, UNDP Indonesia telah melaksanakan 37 proyek yang mencakup 28 

propinsi dengan total 83,3 juta dolar. Sejauh ini, masih diperlukan peran-peran 

yang lebih luas dari unsur pemerintah, swasta, NGO, dan lembaga-lembaga 

internasional dalam mengurangi kemiskinan. 

Secara ringkas bisa dikelompokkan bahwa isu kemanusiaan tersebut 

berkaitan dengan masalah hak dasar manusia yang belum terpenuhi dan keamanan 

yang terganggu.  Kedua hal tersebut dapat di jelaskan  bahwa hak kehidupan dasar 

manusia berupa sandang, pangan, dan papan. Ketika kemiskinan menyelimuti 

sebagian penduduk, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang 

rentan maka akan semakin sulit untuk mendapatkan akses sumber daya. Begitu 

juga ketika terjadi peperangan dan dan bencana, ada penghalang dan terganggu 
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serta tidak terkases dengan baik terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia 

tersebut.  Ketiadaan atau terhambatnya akses terhadap sumber daya dan 

pemenuhan kebutuhan pokok inilah yang menyebabkan masyarakat dalam kondisi 

kekurangan atau miskin. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemiskinan  tersebut 

perlu membuka dan memperluas  akses untuk memenuhi hak-hak dasar manusia,   

sehingga dapat menguruangi kesmiskinan secara signifikan. 

Eradiksi kemiskinan secara mendasar berarti membuka akses terhadap 

sumber daya yang dapat memberikan jalan atau solusi terhadap kemiskinan 

mereka terutama  akses dalam rangka memperoleh kebutuhan dasar  mereka. 

Pengurangan kemiskinan sudah dimulai ketika membuka akses yang 

dikategorikan miskin untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. 

Jika sumber daya sudah terkakses maka proses kemandirian masyarakat sudah 

dimulai. Ada beberapa bentuk atau tahapan dalam mengatasi kemiskinan dan 

permasalahan sosial lainnya  yaitu: tahap kedaruratan dan charity dimana 

masyarakat berhak memperoleh akses langsung berupa bantuan instan. 

Selanjutnya tidak cukup hanya bantuan instan, tapi diperlukan adanya  proses 

development dan kemandirian di bidang ekonomi dan sosial. 

 Mengingat masih besarnya jumlah kemiskinan dan permasalahan sosial 

lainnya, maka tidak mungkin hanya mengharapkan peran pemerintah untuk dapat 

menuntaskan dan mengatasinya, masih sangat diperlukan peran serta lembaga-

lembaga masyarakat non pemerintah. PKPU sebagai Lembaga Kemanusiaan 

Nasional mempunyai peran-peran penting  antara lain memfasilitasi dan 

membantu akses terhadap kebutuhan dasar termasuk pada masa-masa bencana 

atau gawat darurat. Peran lainnya adalah membuka akses bagi masyarakat miskin  
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dan masyarakat yang termarjinalisasi terhadap sumber daya, modal usaha,  

fasilitas pendidikan, dan kesehatan. 

 Sebagai lembaga kemanusiaan tingkat nasional  PKPU  saat ini baru 

memiliki 14 cabang di 14 propinsi di seluruh Indonesia padahal program 

pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan di seluruh 

Indonesia atau di 33 propinsi. Jika dilihat dari salah satu sumber dana yang ada di 

masyarakat yaitu zakat dari penduduk muslim terdapat potensi yang sangat besar 

selain sumber dana lainnya seperti dana peduli bencana dan dana corporate social 

responsibility  (CSR).   Dari hasil survey  yang dilakukan PIRAC (Public Interest 

Research and Advocay Center)  atas rumah tangga muslim di 10 kota di Indonesia 

terdapat potensi zakat di luar kedermawanan yang lain pada tahun 2007 sekitar 

19,3 triliun dengan 55% responden merasa wajib zakat (Azra, 2008). 

 Dibandingkan dengan potensinya yang besar, dalam kenyataanya  zakat 

yang berhasil dikumpulkan oleh Forum Zakat (asosiasi oganisasi pengelola zakat) 

dan PKPU pada tiga tahun terkahir  seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1. Perolehan zakat 2006 - 2008 

Tahun 
Perolehan 

Persentase 
Forum Zakat PKPU 

2006 974.163.000.000 48.969.000.000 5,02% 
2007 717.476.000.000 42.567.000.000 5,93% 
2008 1.076.373.661.821 45.612.000.000 4,24% 

            2.768.012.661.821  137.148.000.000  
Rata-Rata 922.670.887.274 45.716.000.000 4,95% 

% dari 
potensi 

4,78% 0,24% 
 

Sumber: Laporan Forum Zakat dan PKPU (dibulatkan) 
 
 Bila dibandingkan dengan potensinya yang mencapai 19,3 triliun dalam 

tiga tahun terakhir perolehan zakat oleh asosiasi pengelola zakat hanya sebesar 

2,77 triliun dengan rata-rata per tahunnya 923 milyar (4,78%).  Bila di analisis 
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mengenai performance keuangan Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU pada 

kurun tiga tahun terakhir penghimpunan dana  hanya rata-rata 45,7 milyar rupiah 

per tahun hanya 0,24% dari potensi zakat dan  4,95% dari total penerimaan 

asosiasi. Untuk dapat di analisis lebih lanjut, perolehan tahun 2005  memang 

mengalami kenaikan scara signifikan 400% dibanding 2004 yang hanya 12 

milyar.  Perolehan ini didominasi oleh kenaikan bantuan bencana gempa bumi dan 

tsunami Aceh, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya sudah kembali pada 

kondisi normal. 

 Sebagai organisasi yang tumbuh dan belajar capaian keuangan yang 

meningkat signifikan tidak seharusnya setelah itu menjadi stagnan terlebih bila 

dibandingkan dengan potensinya yang masih tinggi serta pangsa pasar yang 

dikuasai masih sangat kecil. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan 

perencanaan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

finansial dan non finansial, mengoptimalkan intangible asset, dan mendorong 

kinerja pada aspek SDM berupa skill dan kapabilitas serta inovasi yang tinggi, 

mendorong pelaksanaan proses bisnis internal yang berdampak pada  terciptanya 

layanan yang memuaskan customer, yang akhirnya akan meningkatkan perolehan 

donasi. Sebaliknya aspek keuangan yang meningkat akan meningkatkan pula 

jumlah beneficieries, aspek layanan, pengembangan organisasi dan SDM. 

 Pada sepuluh tahun perjalanan organisasi sejak beridiri tahun 1999 

perencanaan strategik terakhir untuk periode 2005 sampai dengan 2009 dan baru 

menggunakan semangat metode Balanced scorecard,  namun belum dijadikan 

sebagai alat pengendali  dan belum ada keterkaitan sebab akibat di antara sasaran 

strategik serta belum menjadi bahasa komunikasi di antara seluruh stakeholder 
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lembaga. Sedangkan untuk periode 2009 sampai dengan 2013 manajemen baru 

memulai rumusan beberapa target dan program antara lain untuk capaian 

keuangan. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah menjabarkan dan mengaitkan  komponen-komponen strategik 

antara lain visi dan  misi LKN PKPU ke dalam sasaran-sasaran  strategik 

pada keempat perspektif Balanced Scorecard ? 

2. Faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal manakah yang mempengaruhi 

pengembangan LKN PKPU pada masa yang akan datang?  

3. Strategik utama apa yang dapat menjawab tuntutan internal dan eksternal 

serta dapat  mewujudkan visi, misi, dan tujuan LKN PKPU? 

4. Bagaimana bentuk strategy map LKN PKP yang dapat menggambarkan 

hubungan di antara sasaran strategik? 

5. Apa saja yang menjadi indikator kinerja kunci (Key Performance Indicator), 

target dan inisiatif strategik dalam rancangan Balanced Scorecard LKN 

PKPU? 

6. Apa saja program yang diperlukan untuk merealisasikan inisiatif strategik? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Menganalisis faktor-faktor strategik dari lingkungan internal dan eksternal 

yang akan mempengaruhi perkembangan organisasi LKN PKPU pada masa 

yang akan depan. 

2. Mengetahui posisi LKN PKPU atas capaian dan kinerjanya dalam menjalankan 

kegiatan  dan program-programnya selama beberapa tahun belakangan ini. 

3. Mengidentifikasi strategik utama terpilih untuk menjawab tuntutan internal dan 

eksternal serta mewujudkan visi, misi, dan tujuan LKN PKPU. 

4. Menyusun tujuan yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja dan target-

targetnya pada masa yang akan datang pada setiap perspektif Balanced 

Scorecard. 

5. Merancang peta strategik (strategy map) LKN PKPU dengan melakukan 

analisis  hubungan sebab akibat atas sasaran strategik. 

6. Menentukan indikator kunci (KPI), target dan inisiatif strategik dalam 

rancangan Balanced scorecard LKN PKPU. 

7. Menyusun program jangka panjang untuk merealisasikan inisiatif strategik dan 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi LKN PKPU: membantu proses analisis proses perencanaan strategik 

melalui pendekatan balanced scorecard secara berkesinambungan termasuk 

evaluasi atas pelaksanaannya, dan menjadi acuan pada masa yang akan datang. 

2. Bagi Penulis: akan diperoleh pengetahuan ilmiah dan sebagai sarana  untuk 

mengaplikasikannya tentang bagaimana merancang dan merumuskan 

penerapan model balanced scorecard  pada organisasi non profit. 



 
 

8

3. Sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya mengenai manajemen 

strategik berbasis balanced scorecard. 

1.5  Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi pada LKN PKPU kantor Pusat di Jakarta berikut 

data-data konsolidasi Pusat dan Cabang. Penelitian ini dibatasi  untuk mengetahui, 

mengkaji, serta memberikan masukan kepada manajemen LKN PKPU mengenai  

rumusan  rencana strategik  yang tepat dengan pendekatan Balanced Scorecard, 

serta memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal yang ada, dalam rangka 

pencapaian visi dan misi serta tujuan atau target-target lembaga. 

Penelitian juga melibatkan unsur manajemen,  dewan pengurus Yayasan,  

serta stakeholders LKN PKPU  lainnya yaitu,  donatur atau yang disebut customer 

dalam penelitian ini, konsultan program, pimpinan lembaga sejenis, dan  praktisi 

media.   

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi visi dan misi LKN PKPU 

kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan strategik LKN PKPU pada keempat 

perspektif Balanced Scorecard, dengan memperhatikan hasil analisis internal dan 

eksternal. Selanjutnya menjabarkan setiap sasaran strategik pada peta strategik 

(strategy map)  untuk menentukan hubungan sebab akibat antara sasaran strategik. 

Untuk dapat mengukur pencapaian setiap sasaran strategik perlu dibuat indikator 

kinerja atau key performance indicator (KPI)  baik yang bersifat pendorong (lead 

indicator) maupun yang bersifat outcome (lag indicator).  

 Setelah diperoleh ukuran yang tepat, kemudian ditentukan target-target 

dan pencapaiannya  melalui inisiatif strategik serta  program jangka panjang yang 

akan dilakukan pada beberapa tahun mendatang.  
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